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Oppstart: 17.00 
Avsluttet: 18.40 
Oppmøte: 47 (inkl. deltakere før og etter pausen) 
 
Kort oppsummering for årsaken til innkalling til beboermøte: 
Noen prosjekter bør igangsettes om ikke så lenge. Noe bør man ha et langt perspektiv på, andre 
kort. Styret trenger beboere som sier sin mening. Komme med forslag på prioriteringer, siden flere 
av de som er i styret bor ikke i borettslaget lenger. 
 

1) Bytting av dører lavblokker (Har byttet i høyblokker):  
Innspill: Dører bør matche en farge i borettslaget (Ikke oransje). Tv. 199 trenger litt asfalt 
for terskelen er for høy. 

 
2) Bytting av callinganlegg i lav- og høyblokker (servicekostnader på 6-9000 kr. pr. mnd.) 

Innspill: Lønner seg å gjøre samtidig som man bytter dører. Ønsker calling med kamera. 
Andelseiere må da også bytte anlegget inne i leil. og man trenger tilgang til alle leiligheter. 
Callinganlegg for hørselshemmede? Likt system for alle. Likt også inne. 3 skriftlige anbud 
minst. Gjelder alle kategorier. Skal kunne dokumenteres. Konkurranse og pris tas hensyn 
til. Tar ikke automatisk det billigste, men de vi tror leverer og som virker seriøse. 
 

3) Bytting av postkasser. Ev. slike som bruker brikke. 
Innspill: Selv om postkassene i Tv.vn 209 er nokså nye, bør disse også oppgraderes til det 
nyeste, dersom det er av interesse å starte opp prosjektet. Spandere brikke på postkasser, 
se på det samme på dører. Kan bli billigere med samme leverandør. 

 
4) Asfaltering: 

Innspill: Dette anser styret som nødvendig, og skal allerede sette i gang asfaltering av visse 
områder i brl., etter vaktmesternes anbefaling. 
 

5) Maling av ytre fasade eller oppganger (vasking av ytre fasade blir til våren og er bestilt.) 
Innspill: Beboer forteller at det er et glipp mellom vindu og vegg i 209 og 253. De frykter at 
det kommer vann inn mellom denne glippen under fasadevaskinga. Styret skal nå se på 
saken. 

 
6) Fullføre rehab av tvetenveien 253 avløpsrør. Ingen lekkasje fortsatt. Være i forkant. Spyle? 

Innspill: Flere beboere bekymrer seg for manglende vedlikehold av rør i tv.vn 253, selv om 
det ikke har dukket opp skadesaker i forbindelse med dette. Imidlertid kan det være smart 
å være i forkant, og dette vil være utslagsgivende for forsikringspremien vi betaler i dag. 
Altså kan en rehabilitering føre til lavere forsikringspremie. 
 

7) Rekruttering til styret: 
Håper flere ønsker å delta som styremedlemmer. Bra for borettslaget å ha egne beboere 
som styremedlemmer. Er det krise må det leies inn tjenester eksternt.  
Innspill: OBOS kan også overta borettslaget – men dette vil medføre en formidabel økning i 
forvaltningskostnader. 
 

8) Garasjeanlegg: Leier i dag av OBOS, under Trosterud senter. Kontrakten skal i følge OBOS 
endres. Kontrakten skulle egentlig være «evigvarende» - altså gjelde så lenge som brl. 
«levde». Kontrakten var gitt for 50 år. Styret får ikke svar om garasjeanlegget før april 
2019. Kan hende vi mister alle p-plassene (90 p-plasser). Om vi bygger nye garasjeplasser, 
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vil det påvirke alle – økonomisk. De som har p-plass der pr. i dag, har fått tildelt plass 
sammen med leiligheten. Å bygge garasjeanlegget vil kreve lån og har en annen kostnad.  

 
Spørsmål om borettslagets økonomi:  
- Indeksregulert felleskostnader. Økt leieinntektene fra næringslokalene. Innfridd to lån.  
Kontinuerlig går overskudd til sparekonto. Styret har også reforhandlet flere serviceavtaler 
(gjennom anbud) og fått nytt forsikringsselskap som har kuttet utgiftene med ca. 200-300 000 
årlig. Overskudd går til sparekonto.  
 
Kort oppsummert innspill og annen informasjon som kom fra beboere og styret: 

 
Forslag om at sikringsskapene, el-anlegget bør oppgraderes i fellesskap – dette ble ført opp 
på tavla under stemmeavgivingen. 
 
Ikke så mange prosjekter som har blitt gjort tidligere. Må gjøres gradvis. Har ikke bufferne 
på plass.  Kan ikke ta alt samtidig.  
 
Soilrør. Rør i rør. 209, 231 og 233 byttet. 253 ikke gjort noe med enda. Bedre med ting som 
gjøres i forkant på forsikringspremien. Kan spare en del penger på det.  
 
Utstyr for jevnere varme på vann? Vannet må komme fra. I høyblokkene sirkulerer vannet. 
Lavblokkene hentes fra kjelleren. Avhengig av at noen har brukt varmtvann tidligere på 
dagen, ellers tar det lang tid før det blir varmt. 
 
Elektrisk anlegg. Noen har oppgradert. Billigere med flere sammen. Anbudsprosess. Melde 
seg på de som vil. Lage nedbetalingsplan. 
 
HC-plasser. Ikke nok plasser til at de skal stå rett utenfor døra.  
 
Pakkepris på ytterdører, calling og postkasser. 
 
Før 1. mars er det mulig å komme med forslag til hva som skal endres på vedtekter. Endre 
til system med kort for gjesteparkering. Normalen er 2 kort. må vurderes. Digital løsning? 
Drift og kostnader vurderes. 
 
Felles oppussing av bad er ikke i planene i løpet av de nærmeste 5-10 år. Mange har gjort 
dette allerede selv. Har du utdatert bad - husk vedlikeholdsplikten! Går ikke på forsikringen 
om du ikke har overholdt vedlikeholdsplikten.  Kanskje ha liste på styrekontoret hvor folk 
ønsker seg nytt bad. En på listen tar ansvar. Anbud for alle? Men alle vil ha forskjellig type 
bad. Best om man gjør det hver for seg? (Innspill fra Bjørn vaktmester) 
 
Bytting av ytterdører lavblokker (36 stemmer) 
Callinganlegg (44 stemmer) 
Postkasser (28 stemmer) 
Asfaltering (10 stemmer) 
Rekruttering til styret (0 stemmer) 
Garasje (2 stemmer) 
EL-anlegg (15 stemmer) 

 
*Hver deltaker fikk ca.to lapper for å avgi stemme – kunne stemme på flere ting samtidig. 
 


